
 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم  اددب اءددرل اسلييددني الالمرسدداان ليالددن محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  

 اجملان.
 الاهم اغفر لءاخلن الاجزه  لن خار الجزاي الاغفر لاسنملان ين حي ين قاالم.

 بنا اللالة المن يءيههن.: -رحم  هللا تلنلب-قنل المؤلف 
ودداب هللا  ايدد  - ددن منلدد   ددن لددند   ددن  يددهلل هللا يددن  مددر رسددي هللا  لهمددن: ان رسددالل هللا حددهللالن يحاددب 

 (.)) من ايتنع طلنمًن دس ابل  حتب يستالدي  (قنل:  -السام
وداب هللا -الحهللالي  ن منل   دن  يدهلل هللا يدن هللالدنر  دن  يدهلل هللا يدن  مدر رسدي هللا  لهمدن: ان رسدالل هللا 

 . (طلنمًن ال ابل  حتب يقبس  ()) من ايتنع قنل:  - اي  السام
وداب -الحهللالي  ن منل   ن لند   ن  يهلل هللا ين  مر رسي هللا  لهمدن الد  قدنل:  لدن ددي زمدنن رسدالل هللا 

ليتنع الطلنم دابلث  االن مدن يممرلدن بنلتقنلد  مدن الم دنن الدعن ايتللدنه ديد   لدب م دنن سدالاه  -هللا  اي  السام
 قيل ان لييل .

 ل  ايتنع طلنمًن امدر بد   مدر يدن الخطدنا  -رسي هللا تلنلب-لند  ان ح يم ين حزام الحهللالي  ن منل   ن 
ددرهلله  ايد   ، لد  -رسدي هللا تلدنلب-لالنس دبنح ح يم الطلنم قيدل ان يسدتالدي  ديادل علد   مدر يدن الخطدنا 

 دقنل: ال تب  طلنمًن ايتلت  حتب تستالدي .
دتبني  اللدنس  ،منن مرالان ين الح م من طلنم الجنرالحهللالي  ن منل  ال  ياغ  ان و ال  خرجت لالنس دي ز 
- لد  الرجدل مدن اودحنا الليدي  -رسي هللا تلنلب-تا  الو ال  يالهم قيل ان ستالدالهن دهللخل زيهلل ين انيت 

ل: ا دالع بدنر المدن علد    ادب مدرالان يدن الح دم دقدنال: اتحدل ييد  الرردن يدن مدرالان  دقدن -واب هللا  ايد  السدام
نيلهددن اللددنس اددم بن الهددن قيددل ان يسددتالدالهن دبلددث مددرالان يددن الح ددم الحددرس اتبلاللهددن دقددنلالا: هددعه الودد ال  تب

  ،الز اللهن من ااهللن اللنس اليرهللاللهن  لب اهاهن
الحهللالي  دن منلد  الد  ياغد  ان رجدًس اراهلل ان ايتدنع طلنمدًن مدن رجدل  لدب اجدل ددعها بد  الرجدل الدعن اريدهلل ان 

قالل ل : من ااهن تحا ان ايتنع ل  دقدنل الميتدنع: اتييللدي مدن الي ،اييل  الطلنم  لب السالق دجلل اري  الويرال
دقددنل  يددهلل هللا يددن  مددر رسددي هللا  لهمددن  ،لدديس  لددهلل دمتيددن  يددهلل هللا يددن  مددر رسددي هللا  لهمددن دددع را علدد  لدد 

 القنل لابنئ : ال تب  من ليس  لهلل . ،لاميتنع ال تيت  مل  من ليس  لهلله
جمال ين  يهلل الرحمن المؤعن يقالل لسلاهلل يدن المسداا:  لدي  الحهللالي  ن منل   ن يحاب ين سلاهلل ال  سم 

 لدب  ادم اريدهلل ان اييد  الطلدنم المسدمالن  ادي ،رجل ايتدنع مدن اسرزاق التدي تلطدب اللدنس بنلجدنر مدن ءدني هللا
 دلهنه  ن عل . ،دقنل: للم ،دقنل ل  سلاهلل: اتريهلل ان تالداهم من تا  اسرزاق التي ايتلت ،اجل

: اسمر المجتمد   ايد   لدهلللن الدعن ال اخدتسل ديد  الد  مدن اءدترب طلنمدًن يدرًا اال -تلنلبرحم  هللا -قنل منل  
 ،ءلارًا اال ساتًن اال عرال اال هللخلًن اال ءائًن من الحيالا القطلية اال ءائًن ممن يءدب  القطليدة ممدن تجدا ديد  الز دنال

 اال ءائًن من اسهللم  اهن الزيت الالسمن الاللسل الالخل الالجين الالءيرق.
 .الشبرق 



 طنلا: احسن هللا  لي .
 الالاِين المن اءب  عل  من اسهللم.

 الّلبن.  ،اللَّبن
 الالاَّين المن اءب  عل  من اسهللم دإن الميتنع ال ايي  ءائًن من عل  حتب يقبس  اليستالدي .

 :أما بعد ،الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسله نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين
 : باب العينة وما يشبهها.-رحمه هللا تعالى-فيقول اإلمام المؤلف 

نما يريد ثمنها  ،ثمم ،العينة عند عامة أهل العلم التي جاء الحديث بمنعها: هي أن يشتري الرجل سلعة ال يريدها وا 
نمما يشمتري سملعة ممن رجمل ال يح ،ثمم يبيعهما للمى ممن اشمتراها منمه حالمة بمثمن أ مل ،بثمن مرتفم  للمى أجمل تاجهما وا 

يشممتريها للممى أجممل بممثمن مرتفمم  فيممه بيممادل فممي مقابممل ااجممل ثممم يبيعهمما ممممن اشممترها منممه علممى نفمم   ،يحتمماث ثمنهمما
وأنهما حيلمة صمريحة  ،جمهمور أهمل العلمم علمى منعهما ،لي طيمب ،نعمم ،البائ  ااول بثمن حال أ ل مما اشمتراها بمه
كمنن اإلممام مالمك رحممه هللا حينمما أدهمل هم ه  ،لشافعية تجموبوعند ا ،مكشوفة على الربا المحرم المقطوع بتحريمه

الصمورل التمي  ،تحم  هم ه الترجممة يتوسم  فمي معنمى العينمة ،ااحاديث التي فيها المن  من بي  الطعمام  بمل  ب مه
أو  ،سممي  عينمة ان المشمتري للمى أجمل ينهم  بمدل السملعة عينمال يعنمي مماالل  ، كرناها هي المعتمدل عند أهل العلم

منعم   ،وهمما موجمودان فمي الصمورل المشمروحة ،ان البائ  ااول رج  لليه عين ماله فهمي عينمة علمى االحتممالين
 ،فمي تهم يب السمنن فمي تقريمر منم  العينمة انهما حيلمة -رحممه هللا تعمالى-من وجوه عند أهل العلم أطال ابن القيم 

ممما جماء فمي الحمديث  ،ل مما حمرم هللا جمل وعماوهي مشبه لحيل اليهمود الم ين يتوصملون بهما بحميلهم للمى اسمتحا
)) ل ا تبايعتم : -صلى هللا عليه وسلم-هرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر ر ي هللا عنهما  ال:  ال رسول هللا 

  بالعينة وأه تم أ نماب البقمر وتمركتم الجهماد فمي سمبيل هللا سملك هللا علميكم  الل ال ينبعمه حتمى ترجعموا للمى ديمنكم  
ن كان بمفرده ال يصل للى درجة الصحة ،ث بطر ه وشواهده مصححوالحدي )) ل ا تبمايعتم  ،فهو صحيح لغيمره ،وا 

} وتممركتم الجهمماد فممي سممبيل هللا سمملك هللا علمميكم  الل ال ينبعممه   يعنممي افتفيممتم بممالبرع بالعينممة وأهمم تم أ نمماب البقممر  
 حتى ترجعوا للى دينكم نعم   .

  طنلا:.. حتب ترجلالا  لب هللال م
} لن هللا ال يغيممر ممما بقمموم حتممى يغيممروا ممما  ،التممي هممي سممبب تسممليك المم ل ،بتممرك همم ه اامممور المنصممو  عليهمما

وال يرتفم  لال  ،ولم يمر على اامة  ل أشد ممما تعيشمه ا ن ،ل ا وجد السبب ال ي من أجله سلك ال ل ،بننفسهم {
))  ،همي السمبب فمي تسمليك هم ا الم ل ،ي السمببال سيما ما ن  عليمه فمي هم ا الحمديثه انهما هم ،بمراجعة الدين

لن هللا منم  عمن مكمة الفيمل أو القتمل وسملك  ،  والفعمل سملك والتسمليك فمي الغالمب يصماحبه القهمرسلك هللا علميكم  
 ،سمملكه الن همم ا الفعممل يصمماحبه شمميء مممن اإل الل والقهممر ،والمؤمنممون  -صمملى هللا عليممه وسمملم-عليهمما رسممول هللا 

يعني هل لإلنسان أن يقول عن  ،ل: سلك هللا عليه المصائب والمرض يعني يحكي عن نفسهفهل لإلنسان أن يقو 
  الممداعي )) سمملك هللا علمميهم  الل ال ينبعممه   ،هنما سمملك علمميهم ،نفسمه: أن هللا سمملك عليممه المممرضا نعممم والمصممائب

فقال ه ا السائل:  ،المشائخللى ه ا الفام أن شهصال  ام يسنل أمام النا  بعد الصال وبين يديه شيخ من كبار 



نممما  ممل  ممدر هللا علممي ،فقممال: ال تقممل سمملك هللا علممي ،سمملك هللا عليممه اامممراض وكمم ا وكمم ا والمصممائب فهممل فممي  ،وا 
 وجاء فيه الحديث الصحيح. ،لطاق ه ا اللفظ من مح ور

 طنلا:.......................
 أيه. 

 طنلا:.....................
 ،ما تحتمل الجبع وال التشكي وا  ا كان  هبر عن نفسه حملم  فمي طياتهما التشمكيعن غيره يعني ل ا كان الهبر 

ن كممان المسممنلة مممن حيممث اادب  ،علممى كممل حممال ممما دام ثبمم  اللفممظ فالتسممليك نسممبته للممى هللا جممل وعمما جممائبل وا 
  والمؤمنممون   -مصمملى هللا عليممه وسممل-)) سمملك عليهمما رسممول هللا فالحممديث الصممحيح  ،والتممندب ممم  هللا جممل وعمما

} وأنا ال نمدري أشمر أريمد بممن فمي اارض فالعدول عن الفاعل الظاهر للى بناء الفعل للمجهول ال شك أنه تندب 
)) والشر لمي   ،فالرشد أ يف للى هللا عب وجل صراحة والشر بني فيه الفعل للمجهول ،أم أراد بهم ربهم رشدال {

 دب.لفن من باب اا ،  وكل من عند هللالليك  
 طالب:..............

 نعم.
 طالب:..................

 سلطه.
 طالب:.............

 أيه.
 طالب:............

 سلطها
 طالب:...........

العينة ال شك  ،ما فيه لشكال ،يعني الشه  يسلك ماله ويوجه ماله ،اإلشكال في كون  ،ال ه ا ما فيه شيء ه ا
وبمدالل ممن أن  ،فيم هب للمى ممن عنمده مما يحتاجمه ،يريد درهم وال يريمد السملعة أن فيها تحايل صريح على الربا ه ا

دراهمم بمدراهم بينهمما  ،يقول أعطني ألف بنلف بمائتين يقول: أعطني ه ه السلعة بنلف ومائتين واشترها مني بمنلف
ف ثالثا يعني هل يهتلف الحكم فيما لو باعه على طر  ،تحايل ظاهر ،بينهما حريره كما يقول ابن عبا  ،سلعة

اشممتره همم ه السمملعة وال يريممدها يريممد ثمنهمما اشممتراها بممنلف ومممائتين وباعهمما بممنلف بممدالل مممن أن يبيعهمما علممى صمماحبها 
 ،وهممي جممائب عنممد جممماهير أهممل العلممم ،همم ه يسمممونها التممورق  ،ااول فتفممون عينممة محرمممة باعهمما علممى طممرف ثالممث

ممن أهمل العلممم ابمن عبمما  وعممر بمن عبممد العبيمب وشمميخ علممى كمل حممال  ،همم ه فيهما تحايمل ،طيمب هم ه فيهمما تحايمل
لفممن  ،أي مماله ان التحايممل فيهمما ظمماهراإلسمام ابممن تيميممة وبعممض الشمميوي المعاصممرين يممرون تحمريم مسممنلة التممورق 

أو ال  ،و ممد يكممون الطممرف ااول ال علممم لممه ،هممو اشممتره السمملعة ،هممل الحيلممة فيهمما مثممل الحيلممة التممي فممي العينممةا ال
والطرف ااول يعرف أن البيم  للمى أجمل همو المدين  ،فيشتر منه السلعة بقيمة للى أجل ،ا أسره الثانيعلم عنده بم

 مممما فيمممه لشمممكال لفمممن الطمممرف الثممماني  ممما   بمممه } ل ا تمممداينتم بمممدين للمممى أجمممل مسممممى فمممافتبوه {الجمممائب باإلجمممماع 



: لنهمما حيلممة مثممل العينممة وال فممرق المم ين يحرمونممه ويقولممون  ،المسمالك وا ممطر للممى المممال و لممم يجممد وسمميلة للممى هم ه
 ،صمريح أسمهل ممن التحايمل مم  الربما بينهما يقولون: ل ا ما وجد و ا   به المسالك وا طر للى المال ينه  ربما

يعني لن كان لإلنسان أن  ،لفن ه ا الفام فيه نظر ظاهر يعني صورل يجيبها عامة أهل العلم مثل الربا الصريح
فا شك أن مثمل هم ا فيمه هطمورل كوننما نقمول: ا همب هم   ،لصريح في مقابل الصريحيرتفب الشبها  وال يرتفب ا

 فه ا فيه. ،من البنوك الربا الصريح واترك مسنلة التورق التي عامة أهل العلم عليها
 طالب:......................

 ليه.
 طالب:..............

يشمممترون السمممل  ال ليسمممتفيدون منهممما وال  ،علمممى هممم ا التجمممار كلهمممم ،يعنمممي التجمممارل ،يعنمممي عليمممه تجمممارل النممما  كلهمممم
 لنما ليبيعوها. ،يريدونها وال يحتاجونها

 ما........ ،طالب: لي ب  مو بفرق سعر يا شيخ
ولمم ا مسممنلة العينممة لممو  ،ال هممي تهتلممف مممن جهممة وهممي أن همم ا المشممتري التمماجر يبيمم  بممربح والمتممورق يبيمم  بنممابل

 فافترق من ه ه الحيثية. ،تراها بثمن مساوي أو أفثر جاب اشتراها للى أجل ثم باع على من اش
 طالب:................. احسن هللا لليك الجوابا
ثمم  ،يثبم  الحكمم لعلمة ،ال ل ا أجيمب أصمل المسمنلة هما  انتهمى ،عدم الحاجة يدهله من أه  أموال النما  تفثمرال 

 ..... ،ترتف  العلة يبقى الحكم
 ............طالب: أحسن هللا لليك......

 االتفاق بينهما ال ما يلبم.
 طالب: ولو فعلوها..............

 ولو فعلوها من دون اتفاق تنطبق لي.
 للسلعة.طالب: وا  ا كان محتاجال 

 ،ل ا كممان محتاجممال للسمملعة ثممم طممره لممه أن يبيمم  همم ه ترتفمم  مسممنلة التحايممل لفممن تبقممى صممورل المنمم ه ان التعامممل
 .ى الظاهروااحكام لنما تبنى عل

 طالب:..................
 وينا

 طالب:................
 ليه يعني.

 طالب:.............
هم ا ااصمل  ،بماطن العقمد ان العبمرل بحقمائق ااممور ،لفمن مم   لمك ينظمر للمى ظماهر العقمد وباطنمه ،ليه بما شمك

 والظاهر من أجل بناء ااحكام على الظاهر. ،فيها العبرل بحقائق اامور
 الب:..........................ط



 وينا
 طالب:.....................

وفسرها الجمهور  ،يفسخ يرد. عرفنا ا ن صورل العينة التي جاء فيها الن  ،اللي يظهر ما دام العقد محرم يفسخ
ا بالنسمبة أمم ،ويحصمل فيهما عقمدان ،العينمة ممن طمرفين فقمك ،والفمرق بينهما وبمين التمورق الطمرف الثالمث ،بما  كرنما

 للتورق يحصل فيه عقدان لفن بين ثاثة أطراف. نعم.
 طالب:................

 ال بد أن ال تعود للى صاحبها ااول. ،لي ال بد
 طالب:.............

رحمممه هللا -ااحاديممث التممي فيهمما االسممتيفاء والقممبض التممي أوردهمما اإلمممام  ،ولممو دهلمم  ال تبمماع علممى الطممرف ااول
واحتممال  ،ولم ا  مال: ومما يشمبهها ،توسم  فمي مسمنلة العينمة -رحممه هللا تعمالى-لمى أن اإلممام مالمك تدل ع -تعالى

ول ا ما أورد حمديث ابمن عممر لمم يمورد  ،تهتلف عنها عند غيره ،آهر أن العينة عنده تهتلف عن العينة عند غيره
نمما جعمل العينمة ترجممة لبيم  ا)) ل ا تبمايعتم بالعينمة  حديث ابمن عممر  وال شمك أن مطابقمة  ،لطعمام  بمل  ب مه  وا 

همل أورد  ،يعنمي الترجممة ممن بماب العينمة ومما يشمبهها ،ه ه ااحاديث له ه الترجممة تحتماث للمى شميء ممن التفلمف
 ،ممما أورد منمم  بيمم  الطعممام  بممل االسممتيفاءلن ،ممما أورد ،تحمم  همم ه الترجمممة ممما يفهمممه جمهممور أهممل العلممم عممن العينممة

أطمال فمي القمول تقريممر المنم  و كمر للحمديث شمواهد و ممرر أن  -رحمممه هللا تعمالى-ن القميم بالنسمبة لمسمنلة العينمة ابم
 نعم......... ،ا رأه ،لو  رأنا كامه رحمه هللا نفي  نفي  جدال  ،الحديث يثب  بها

 طالب: أحسن هللا لليك.
 نعم. ،الهطابي ما تعرض لشرح الحديثه انه شافعي وهي عندهم غير ممنوعة

 هللا  لي .طنلا: احسن 
 : دول: -رحم  هللا تلنلب-قنل اإلمنم اين القيم 

 اب تحريمهن من الجاله احهللهن ان هللا تلنلب حرم الررن الاللالة السااة  لب الررن يل قنل المحرمالن لالالة: الهلللال 
ييدنن الالادنلي:  ،دهنهلدن مقنمدنن احدهللهمن: ييدنن  اللهدن السدااة ،الالالسااة  لب الحرام حرام ،هي من اقرا السنئا 

دممن اسالل ديءههلل ل  بنللقل الاللرل الالليدة الالقودهلل الحدنل المتلنقدهللان دممدن اللقدل:  ،ان الالسااة  لب الحرام حرام
دبمن ايت  ن اين  بنس رسي هللا  لهمن ال  سئل  ن رجدل بدنع مدن رجدل حريدره بمنئدة ادم اءدتراهن يخمديس 

 هللخات يالهن حريره.  ،دقنل: هللارهم يهللراهم متفنساة
  ن اين  بنس. ،محمهلل ين  يهلل هللا الحندظ الملرل بمطانالدي  تنا 

 مطيَّن مطيَّن.
 طنلا: احسن هللا  لي .

  ن اين  بنس رسي هللا  لهمن ال  قنل: اتقالا هعه اللالة ال تييلالا هللراهم يهللراهم يالهمن حريره. نبمطاَّ 
اللالة يللي يي  الحريدرال  الدي  تنا ايي محمهلل اللخءيي الحندظ  ن اين  بنس رسي هللا  لهمن ال  سئل  ن

 دقنل:  ن هللا ال اخهللع هعا ممن حرم هللا الرسالل . 



 ل : ال  سئل  ن اللالة يللي يي  الحريرال دقنل:  ن هللا  -رسي هللا تلنلب-دي  تنا الحندظ مطان  ن الس 
 ال اخهللع هعا ممن حرم هللا الرسالل .

عا اال االجا  دعا ددي ح دم المرددالع اتفنقدًن  لدهلل اهدل القالل الوحنيي حرم رسالل هللا  عا اال امر ب عا اال قسب ب 
دظدن مدن لديس بدممر الال  ،الال اؤب  ل  الءيهة المخدنلف الد  للاد  رالاه بدنلمللب ،اللام  ال خسدًن ءنعًا ال يلتهلل ب 

 الهعا دنسهلل جهللًا دإن الوحنبة. ،تحريم  عل 
أن مثمل هم ا ال يعمد مرفوعمال حتمى ه ا ينسب في كتب المصطلح ه ا القول للمى داود الظماهري وبعمض المتفلممين 

لفمن  ،ينقل الصحابي اللفمظ النبمويه انمه  مد يسمم  كمام يظنمه أممر أو نهمي وهمي فمي الحقيقمة لمي  بمنمر وال نهمي
 نعم. ،ابن القيم يقرر رده ،ه ا الفام مردود با شك
 طالب: أحسن هللا لليك.

فا يظن بنحمد ممنهم  ،-صلى هللا عليه وسلم- و د تلقوها من في رسول هللا ،فإن الصحابة أعلم معاني النصو 
 أن يقدم على  وله.

 ُيقدم.
 طنلا: احسن هللا  لي .

اال حدرم اال ددرإ  ال بلدهلل سدمنع علد  الهللاللدة الافدظ  -واب هللا  اي  السام-ان ُيقهللم  اب قالل  امر رسالل هللا 
اللحدداله يهددعا  ،قاللدد : امددر يددل هللاللدد  دددإن رهلل ،الاحتمددنل خددسل هددعا  نحتمددنل الغاددي الالسددهال دددي الرالايددة ، ايدد 

ن قيات رالاات  الجا قيالل اآلخر ،االحتمنل الجا رهلل رالاات  الحتمنل السهال الالغاي الامن ءهنهللال اللدرل يدعل   ،الا 
 دمظهر من..

فمإ ا تطمرق االحتممال للمى الفهمم بمنن يبيم   ،ان  بول الرواية مبناها على الحفظ و بول مثمل هم ا مبنماه علمى الفهمم
ن كان  ،رواية الراوي يقبل فهمه فالحفظ هوان كما هو معلوم فمن يقبل ،تمال للى الحفظويبل تطرق أي ال االح وا 

... الفمام فمي الصمحابة ال يلمبم أحمد ،ولفنه أي ال  د يهطئ فمي حفظمه ،الراوي  د يفهم ويجتهد ويهطئ في فهمه
وفهموا كامه وما ينتي به عن  -عليه الصال والسام-بفهم أحد اللهم لال بالنسبة للصحابة ال ين عاصروا النبي 

 نعم. ،هللا جل وعا
 طنلا: احسن هللا  لي .

قودهللهمن  ،الامن ءهنهللال اللرل يعل  دمظهر من ان تحتنج   لب تقرير يل قهلل  ام هللا ال بنهلله من المتبدنيلان علد 
لمددن الغددرإ الا لمقوددالهلل الهمددن لددم يلقددهللا  اددب السددالة  قددهللًا يقوددهللان يهددن تمافهددن الال غددرإ لهمددن داهددن بحددنل الا 

هللخنل تا  السدالة ددي الالسدي تايديس ال يدث الهدي يلزلدة الحدرل الدعن ال  ،بنلقوهلل اسالل منئة بمنئة ال ءرين الا 
يل جديي بد  لمللدب ددي غادره حتدب لدال  نلدت تاد  السدالة تسدنالن اسدلنل علد  الدامن اال  ،مللب ل  دي لفس 

إ لهدم داهدن الاهدل اللدرل ال ي دنيرالن تسنالن اقل جزًي مدن اجزائد  لدم ابدنلالا يجلاهدن مدالرهللًا لالقدهلل سلهدم ال غدر 
 الامن اللية الالقوهلل دنسجليي المءنههلل ل . ،الفسهم دي هعا

يبماع سميدي فيمه ممادل  ،يعني مثلما حصل فمي العمام الما مي ممن عقمد انتشمر بمين النما  وسمببه الطمم  فمي الممال
والوا م  يشمهد بهمماف  همل نقمول أن مقصمود المشمتري السملعةا ،يبماع بهمسممائة ،مسمجلة ال يسموه همسمة ريماال 



هممل نقمول: أن  صممدهم السمملعة أو القصممد ممما يترتممب  ، لمكه ان كثيممرال مممن المشممترين يتممرك السميدي عنممده ممما ينهمم ه
أن يكون المشتري ينتي ليشتري سلعة بما نسبته  ،على ه ا العقد من أرباح مت اعفة بحسب ما  رروه في عقدهم

ثمم بعمد  لمك  ،من  يمتها يشتريها بهمسممائة وهمي ال تسمتحق همسمة هي ال تستحق واحد ،واحد بالمائة من  يمتها
 هل نقول: لن ،فمن جاء أبرم العقد ودف  الهمسمائة وترك السلعة عنده ،عندهم صندوق يجمعون فيه ه ه السلعة

 ه ا يحتاث يشتري سلعة وال يشتري مال بمالا
 طالب: مال بمال.

 ،لسمعلة لمو مما جماء  بمثمن اسمتفاد منهما صماحبها وهم ه تركهما لمهالعينمة.. ثممن متقمارب وا ،ه ه أو مح ممن العينمة
 وش اسمهاا ،أيش يسمونها هبة الجبيرل ،يسمون ه ا العقد أيش

 أن اسمها هي هبة الجبيرل. ،طالب: ال
 هاه.

 طالب:  اك يسموه العقد الهرمي.
بممدليل أن أفثمممر المشمممترين  ،أممما السممميدي همم ا مممما ال  يمممة لمممه ،لي هممم  صمممدهم ااممموال التمممي تنشممن عمممن همم ا العقمممد

 نعم. ،ه ه دراهم بدراهم مكشوفة ه ه ،يتركونه عندهم
 طالب: أحسن هللا لليك.

نممما القصمد ااول مائمة بمائممة  ،وأمما النيمة والقصمد فممااجنبي المشماهد لهمما يقطمم  بننمه ال غمرض لهممما فمي السملعة وا 
 وعشرين.

ال يجبما يعني لو أن المسنلة حصل  بمين اثنمين وبماع أ ،يعني من ح ر عقد العينة أال يجبم بنن القصد الدراهم
ثممم نممدم و ممال: لممما ا أحمممل  متممي مائممة وعشممرين للممى أجممل وأنمما ال أحتمماث همم ه  ،لليممه همم ه السمملعة بمائممة وعشممرين

 ممال: اشممترها منممي بمائممة ريممال  ،فقممال: ال أ يلممك ،أنمما ال أريممد السمملعة ،فقممال لممه: أ لنممي أنمما ال أريممد السمملعة ،السمملعة
 ،والحا مر يفهمم ممن همال هم ه المحماورل أنهما ليسم  بحيلمة ،الحيلمة انتفم  ،الحيلمة ا ن انتفم  ،ا لليه بمائةفباعه

 نعم. ،وم   لك يقال له: ب  ه ه السلعة لغير ه ا الرجل حسمال للمادل وسدال لل ريعة
 طنلا: احسن هللا  لي .

ب عل  قيل اللقهلل ام يحسران تاد  السدالة محادًس دسًس  ن  ام المتلنقهللان اللاتهمن اللهعا اتالاطم  اار ملهم  ا
دبنلدت ددي الفتدنا الالسدلة الالفطدرال  ،الامن المقنم الانلي: الهال ان الالسااة  لب الحدرام حدرام ،لمن حرم هللا الرسالل 

دددإن هللا سددبحنل  مسددو الاهددالهلل قددرهللال الخلددنزير لمددن تالسدداالا  لددب الودداهلل الحددرام بنلالسددااة التددي ظلالهددن  ،الالملقددالل
 مددن قددنل ااددالا  ،الالتددنبلالن ماددل علدد  مخنهلل ددة -ودداب هللا  ايدد  السددام-ب اوددحنا رسددالل هللا السددم ،مبنحددة

 السختينلي.
 السهتياني بفتح السين.
 طنلا: احسن هللا  لي .
لدال اتدالا اسمدر  ادب الجهد   ،: اخدنهلل الن هللا  مدن اخدنهلل الن الوديينن-رحم  هللا تلنلب-القنل ااالا السختينلي 

 بة دي ملنلي اسلفنظ متلان سالاي  نلت لغالية اال ءر ية.الالرجالع  لب الوحن ، نن اسهل



يعني ما  ررنماه سمابقال فمي مسمنلة التمورق وأن اإل مدام عليهما مم  أن القمول بجوابهما  مول الجمهمور أسمهل بكثيمر ممن 
لفممن هممل لقائممل أن يقممول: اإل ممدام علممى العينممة أسممهل مممن اإل ممدام علممى الربمما الصممريحه انممه  ،مباولممة الربمما الصممريح

والربا تنتفي فيه الحيلة ويثبم  فيمه الربما المحمرم والمقطموع  ،جابها من أهل العلم من أجابهاه ان العينة ربا وحيلةأ
هممل نقممول إلنسممان تحايممل علممى الربمما بمسممنلة العينممة أو نقممول:  ،وهمم ه أجابهمما مممن أجابهمما مممن أهممل العلممم ،بتحريمممه

يعنمي كمون عاممة  ،سهل من التحايل م  الو وع فمي المحظمورترتفب ما حرم هللا ظاهرال وتتوب للى هللا جل وعا أ
ن وجمد ممن  ،أهل العلم على جمواب مسمنلة التمورق  ال شمك أن اإل مدام عليمه أسمهل ممن اإل مدام علمى الربما الصمريح وا 

ن كان فيها شيء من التحايل لفنه عامة أهل العلم عليه ،يحرم فهل نقول لمن أراد ماالل ولم يجد من يبيعمه لال  ،وا 
ممما فممي همم ا البلممد لال همم ا الشممه   ،يعنممي ممما وجممد مممن يشممتري همم ه السمملعة لال صمماحبها ااول ،و المشممتري منممههمم

نقمول لمه: هم  منمه مائمة بمائمة وعشمرين وال نقمول: هم  هم ه السملعة بهم ا القيممة ثمم  ،ال ي يستطي  أن يبي  ويشتري 
مما  ،لفمن فمي مسمنلة العينمة ،لمم علمى جوابهمابعها عليها يعني في مسنلة التورق ظاهر يعنيه ان جمهور أهل الع

وهم ا  ،وال يوجمد ممن يشمتري لال همو ،وجد في ه ا البلد ما حد شدل الحاجة للى المال لال ه ا الشه  اللي بيدينمه
 نعم. ،ال بد من بيعها ،ال يريد السلعة

 طنلا: احسن هللا  لي .
والشممافعي لمممام تبممرأ ال مممة بتقليممده ومممن همم ا  ،عينممةممما ا نقممولا ممما ا نقممول: أ ممدم علممى الربمما الصممريح وال مسممنلة ال

 نعم.  ،والحديث أي ال فيه ما فيه ،الفام
 طالب:...................

  طعي  طعي ما في شك داللته وثبوته ما فيه أدنى لشكال الربا.
 طالب:..................

 اللي هوا
 طالب:....................

 لي ما هو في الساعة. ،هاف ساعة في مثل ه ه الصورل ،عةال ما نقول في الهاف سا ،ال
 طالب:...................

ظماهر  ،تحايمل ظماهر فمي الصمورتين فمي العينمة وفمي التمورق  ،همو يبمي دراهمم مما يبمي سملعة ،.... يبي دراهم،ال ال
 ة داعية لليها.لفن يبقى بالنسبة للتورق ال ي يشف  للجواب كونه  ول عامة أهل العلم والحاج ،التحايل

 طالب:..................
 في شيءا ،النبي  أسهل من الهمر ،ما في شك النبي 

 طالب:..................
 ها. ،المؤلف  كره ،طيب هو أ افه

 طالب:..................
 معفه  يعنمي مم  كونمه  مول عاممة أهمل العلمم لال أن فمي أصملها ،حتمى مسمنلة التمورق  ،الربا شننه عظميم جمدال  ،ال

وممم  همم ا ال ممعف تممبداد  ،لحاجممة داعيممة لليهمما أجابهمما أهممل العلممملفممن لفممون ا ،والحاجممة ،ان التحايممل فيهمما ظمماهر



ويعقمد معهما عقمد تمورق  ،ينتي للى جهة متساهلة فمي عقودهما ، عفال بالتساهل الموجود في أسواق المسلمين اليوم
 ،همم ه السمملعة ،حديممد فممي اليابممان وال هشممبز بالبرابيممل ،السمملعة فممي أ اصممي الممدنيا ،ال  ممبض ،ثممم يمموكلهم يبيعممون لممه

فما يتجمه جمواب مثمل  ،يعنمي المسمنلة تمبداد  معف كلمما كثمر فيهما التسماهل ،ويعقد معهم صمفقة ويموكلهم لبيم  هم ا
فيقمول: هم ه السملعة سميارل وال أي آلمة ممن  ،لفن كمون اإلنسمان يحتماث للمى ممال فيمنتي للمى تماجر ،ه ه الصور أبدال 

يبيعهممما عليممممه بمممثمن مرتفممم  ثمممم يحوبهممما للمممى رحلممممه ف ،ولهممما  يمتهممما المعتبمممرل عنمممد النممما   ا ال  التي ينتف  بها
لفممن يقمول: أريممد أن  ،-لن شماء هللا تعمالى-همم ا يعنمي جوابهمما مما فمي لشممكال  ،المشمتري ويبيعهما علممى طمرف ثالمث

 ،والقممبض تممره المسممنلة اعتباريممة ممما هممي بشمميء حقيقممي ،همم ا تففممي فيممه التهليممة ، ممالوا: ال ال وش تقممبض ،أ ممبض
.... مسمنلة  ،ما أدري أيشيقول: تشتري حديد وال فوال  وال أهشاب وال  ،ه ا م  ااسفنطق به بعض أهل العلم 

 ... التهلية تففي وينتهي اإلشكال.،اعتبارية
 طالب: شيخ اللي يحتاث السلعة.......

 هو محتاث للسلعةا
 طالب: سيارل وال شيء........

 تدينا
 بيد في الثمن من أجل. ،بيد من أجل الثمن ،طالب: ال
 هل أجاب

 طالب: أجاب.
يحتاث سيارل بهمسين ألف وجماء شمه  و مال: أنما عنمدي سميارل ...  ،ه ا ما يهالف فيه أحد ،لجماعال يجوب ه ا

 نعم. ،ما في هاف ه ا أبدال  ،ما بيعك لال بستين لمدل سنة
 طالب:................. يعطيك السلعة............

 ،ال ال هم ه حيلمة ،هم ه العينمة لمو سمماها حيلمة نبويمة مما همي بشمرعية ،هم ه عينمة ،بسعر غالي اللي موجودل اجل
يعنمي فيمه جهمة تمنعمك ممن أن  ،والحيل لنما تباح ل ا كان القصمد منهما التوصمل للمى فعمل الواجمب أو تمرك المحمرم

لفن  ،ه ه حيلة شرعيةه انك تتوصل بها للى فعل واجب ،تتحايل للى أن تصل للى المسجد ،تصلي في المسجد
ول ا جاء في الهجرل مما ن  عليه في كتاب  ،ه ه حيل اليهود ،تتحايل للى ترك الصال في المسجد ه ه محرمة

 نعم. ،انهم يتوصلون بها للى فعل واجب وترك محرم وهو البقاء في باد الففر } ال يستطيعون حيلة {هللا: 
 طالب: أحسن هللا لليكم...........

 يبيده  عفال.
 ......طالب:........

وااسممهم هللا أعلممم بوا عهمما مبنيممة علممى لشمماعا  وعلممى أمممور هللا  ،مثلممه مثلممه ال تسممتطي  تقممبض وال تبيمم  وال تشممري 
 نعم. ،المستعان

 طالب:..................
 التمر بتمر متفا ل ه ه حيلة شرعيةا ،كيف حيلة شرعية



 طالب:.................
 نعم. ،ما في لشكال لن شاء هللا ،بت  بالدراهم....ب  التمر بالدراهم وا ،ه ا بي  وشراء

 طالب: أحسن هللا لليك.
   نعم.)) فرده  ااول.. أمر برده في صحيح مسلم  ال:  أما العقد

فإ ا ابتاع يعني جممادال همل  ((حتب يستالدي  دس ابل طلنمًن )) من ايتنع طنلا: دي الحهللاث الس  ءرطان قنل: 
 يشترط االستيفاءا

 حديث أيشا
 طالب: حديث ابن عبد هللا بن عمر.

 اللي أول حديث في البابا
 طالب: ليه.

 نعم. ،ما بعد جيناه... ما بعد دهلنا في ااحاديث
 طنلا: احسن هللا  لي .

سدمنر مدن هدال مدن افيدر الفبدنئر ددس تلقادا الفيادرال مبنحدة  الايسًن دإن هعا اللقهلل اتسمن اظهنر والرال مبنحدة الا 
لمن قوهلله حقيقة الررن الايسًن دإن الطريق متدب  ،العن لم يقوهلل لقل الما  دي  اوسً يإخراجهن دي والر اليي   الا 

من ادست  لب الحرام دإن الءريلة ال تمتي يإبنحتهن اوًس؛ سن  بنحتهن التحريم الغنيدة جمد  يدان اللقيسدان ددس 
داتلان  ،انلي بنطل قطلنً الال ،يل ال يهلل من تحريمهمن اال  بنحتهمن ،اتوالر ان ابنح ءيي اليحرم من يفسي  لي 

 الايسًن دإن الءنرع. ،اسالل
وال يمكن أن تحرم الغاية وتباح الوسيلة للى ه ه الغايةه ان الوسائل لها أحكام  ،ان ه ه المسنلة وسيلة للى الربا

 والثممماني وهمممو اإلباحمممة ال سمممبيل لليمممهه ان الربممما مقطممموع ،فإمممما أن يكمممون ااممممران محمممرمين أو مبممماحين ،المقاصمممد
 نعم. ،فلم يبقى للى ااول ،بتحريمه

 طنلا: احسن هللا  لي .
التال هلل  فا  بمحنررة هللا الرسالل  لمن دي  من ا ظم الفسنهلل  ،الايسًن دإن الءنرع لمن حرم الررن الجلا  من الفبنئر

 دين ر اللجا اتدرب  ،دفاف اتوالر م  هعا ان اييح هعا الفسنهلل اللظيم بميسر ءيي ي الن من الحال ،الالسرر
الايسدًن ددإن هللا سدبحنل   نقدا  ،القايتهن مواحة بلهلل ان  نلت مفسدهللال ،هعه الحااة ازالت تا  المفسهللال اللظيمة

 ال نن مقوالهللهم مل .. ،اهل الجلة العان اقسمالا ليورملهن موبحان
 جممباء عما بهم هللا ،لمما أرادوا حرممان الفقممراء ممن مما يتسما ك ممن النقممل والشمجر أثنماء الجم ا  ) ن  يعنمي فمي سمورل 

 نعم. ،وفا ال 
 طنلا: احسن هللا  لي .

. ال نن مقوالهللهم ملد  حدق الفقدراي الايسًن دإن هللا سبحنل   نقا اهل الجلة العان اقسمالا ليورملهن موبحان
الال يقنل: دنللقالبة  لمن  نلت  ،من الامر المتسنقي القت الحونهلل دامن قوهللالا مل  حقهم مللهم هللا الامرال جماة

 الحهلله.  اب رهلل االستالني



ال فالجريممة  ،هم ا لنمما  كمر لبيمان لصمرارهم علمى جمريمتهم ،هل العقوبة على كونهم لم يستثنوا ،} وال يستثنون { وا 
 نعم. ، صد حرمان الفقراء

التدر   ،احدهللهمن: ان اللقالبدة مدن جدلس اللمدل ،الال يقنل: دنللقالبة  لمن  دنن  ادب رهلل االسدتالني الحدهلله لدالجهان
الادنلي:  ،دإلهن حرمنن  نلدعلا ،اليلسب ال  هس  منل  يخسل  قالبة علا الحرمنناالستالني  قالرت  ان يلالق 

دادال لدم  ،العلدا اللقالبدة  ادب علد  } ان ال اهللخالهن الاالم  اي م مسد ان  ان هللا تلنلب اخير  لهم الهم قنلالا: 
جدزي مدن اللادة   دنن ،ددإن لدم ي دن هدال اللادة التنمدة ،بة لدم ي دن لدع ره دنئدهللالي ن لهعا الالوف مهللخل دي اللقال
( )) اس مددنل بنلليددنت (قددنل:  -ودداب هللا  ايدد  السددام-الايسددًن دددإن الليددي  ،ال اددب التقددهللارين يحوددل المقوددالهلل

 اللات  االلب ب  من ظنهر  ما . ،الالمتالسل بنلالسااة التي والرتهن مبنحة  لب المحرم  لمن لات  المحرم
يسممتحق  ،لن شمماء أن ال يهممرث البكممال فممي همم ا العممام أ سممم بمماهلل  ممال: وهللا ،لفممن مممن فعممل مثممل همم ا الفعممل واسممتثنى
لفممن العقوبممة  ،لفممن همم ا االسممتثناء ينفعممه فممي مسممنلة أنممه ينفمم  ممما حممل عليممه ،عقوبممة وال ممما يسممتحقا يسممتحق عقوبممة

 نعم. ،الحقيقية على ما حلف عليه وهو حرمان المسافين مما يستحقونه
 طنلا: احسن هللا  لي . 

 -واب هللا  ايد  السدام-اره يإسلنهلل حسن  ن ايي هريرال رسي هللا  ل  ان الليي الايسًن دقهلل رالب اين بطة الغ
سدلنهلله ممدن يودح  الترمدعن)) ال ترتفيالا من ارتفيت الاهالهلل دتستحاالا محنرم هللا بمهلللب الحال (قنل:  الايسدًن   ،( الا 

البن الهدن الافاددالا  )) للدن هللا الاهدالهلل حرمدت  اداهم الءدحالم دجماالهدنقدنل:  -وداب هللا  ايد  السدام-ددإن الليدي 
لمدن دلادالا علد  لادزالل  لهدن اسدم الءدحم اليحدهللث لهدم اسدم  خدر  ،( الجماالهن يللي اعايالهن الخاطالهدناامنلهن ( الا 

دإن التحريم تنب  لاحقيقة الهي لم تتيهللل يتيدهللل االسدم الهدعا الرردن تحريمد  تدنب   ،العل  ال يفاهلل الحل ،الهال الالهلل 
 مدن لدم ادزل تحدريم الءدحم يتيدهللال االسدم بودالرال الجمدل  ،الييد  لمللنه الحقيقت  دس ازالل يتيدهللل االسدم بودالرال

الايسًن دإن الاهالهلل لم التفلدالا بلدان الءدحم  لمدن التفلدالا ياملد  داادزم مدن القدف  ،الهعا الاسح بحمهلل هللا ،الاإلعابة
م  والر اللقالهلل الاسلفدنظ هللالن مقنودهللهن الحقنئقهدن اال يحدرم علد ؛ سن هللا تلدنلب لدم ادلر  ادب تحدريم الدامن 

لمن حرم  اداهم لفدس الءدحمال  ن لدم ادلر  ادب تحريمد  هللل  ادب ان  ،اللمدن للدلهم  ادب اسدتحسلهم الدامن ،ا  الا 
ن اختافت الالسنئل  لي  ،الالاجا اللظر  لب المقوالهلل  ،للان الال ييدهلللهنالان عل  االجا اال يقوهلل االلتفنع بدن ،الا 
 اللظار هعا يقنل: ال تقرا.

 ،ال يكفمي ،ولمو أبال االسمم عنمه ،التغييمر اليسمير ،مما حمرم هللا جمل وعمايعني مجرد التغييمر في ،النظائر كثيرل جدال 
ينفم   ،أو أبيعمه وانتفم  بثمنمه ،يعني لو  ال: لن هللا جل وعا حمرم أفمل ممال اليتميم وأنما أشمرب شمرب مما آفمل أفمل

 نعم. ،ه اا ما ينف 
 ،تءرا الخمر دتغار اسم  التءرر  الان يقنل: ال ،اللظار هعا ان يقنل: ال تقرا منل الاتيم دتييل  دتمفل  الس 
 الان يقنل: ال تزن يهعه المراال دتلقهلل  ااهن  قهلل  جنرال التقالل.

يعين واحمد يشمرب ممن الشيشمة  ،يعني من باب تاعب النا  باالفاظ وارتفابهم ما حرم هللا جل وعا بندنى حيلة
لفنمه علمم ال ينفم  نسمنل  ،علمم مد حصمل يعنمي ممن شمه  عنمده شميء ممن ال ،فيقال لمه ،ه ه المعروفة عند النا 

لن كمممان حمممال فهمممو  ، مممال: شممموف أنمما ال أعمممدو أحمممد أمممرين ،فقيمممل لممه: ترتفمممب هممم ا المحممرم ،هللا السممامة والعافيمممة



ن كان حرام فهو يحر ه ،يمصه  ،لفمن وش.. ،همو يحمرق بالنمار ،هم ا مثمل المدهان ،يعني أيمش الفمام الفا مي ،وا 
 لي نعم. ،ه ا ال شك أنه أعظم من مجرد ال نب ،هللا جل وعا يعني بمثل ه ا يجاب عن ارتفاب ما حرم

 ق اءترط الجالهلل الحنجة غنلا من اجنز التالر   ،طنلا: احسن هللا  لي 
يجعلونهمما ممما أبمميح  ،لفممنهم كثيمرال مممنهم يجيبهما بممدون حاجمة ،همم ا ااصمل ،وهللا همي ااصمل أنهمما مما تبمماح للحاجمة

 ،يعنمي الرممل فمي الطمواف شمرع ان المشمركين  مالوا ،نظائر بندلة شمرعية لفن مثل ه ا له ،للحاجة ثم ثب  الحكم
القصمر فمي السمفر شمرع ممن أجمل الهموف  ،واستمر الحكم ،ما في أحد يقول مثلما  ال المشركون  ،ارتفع  الحكمة
 ،و لفمن هم ا ممما يبماح بالنصم ،فارتفعم  الحكممة وبقمي الحكمم ،ارتف  الهوف وا ن أممن وهلل الحممد } لن هفتم {

 ،وهم ا منهما ،و مد جماء التحم ير ممن أهم  أمموال النما  تفثمرال  ،أما ما يباح باالجتهاد فيبقى يكون مقدرال بقدر حاجتمه
 نعم.

 طالب: أحسن هللا لليك.
 طالب:........................

 كيفا حكمهاا
 طالب:......................

 التورق وال العينةا ،يبالنسبة ا ،ال شك أن من أه ها من أجل الحاجة ال شك
 طالب:.......................

وهو  ول جماهير  ،فالتورق ل ا كان  للحاجة فالقول بجوابها وجيه جدال  ،انتهينا من العينة ،لي ما لنا دهل بالعينة
 نعم. ،فمنعها أي ال له وجه ،والتحايل فيها ظاهر ،لفن لن كان لغير حاجة ،أهل العلم

  ....طالب:..............
 جاء المؤ ن....موجود.
 طالب:.................

اسممتغفر هللا  ،اسممنله  ممل لممه: بيجممي يممؤ ن وال ،أبممو المممؤ ن عبممد هللا ،الشممايب همم ا ،أبمموه ح ر.............اسممنلوه
 استغفر هللا استغفر هللا.

 طالب: جاء جاء.
 الحمد هلل. استغفر هللا استغفر هللا. 

 رجل: السام عليكم.
 هللا يحييك. ،....السام..

 الرجل: مساك هللا بالهير يا شيخ.
...................... 
.................... 

 ،.... الوالد  لنا: بيجي وال
 الرجل: هللا يحافظك.



 هللا...... ،هللا يثيبك ويحفظك
 الرجل:.................

 .............،استغفر هللا استغفر هللا استغفر هللا
 للى نهاية اا ان. ----- أفبر هللا أفبر المؤ ن: هللا

 اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك.......
يقول: يوجد عند بعض من ينتسب للى العلم التساهل في مثل ه ه المسائل بل منهم من تساهل فمي اإل مدام علمى 

أ مدم  ، مدم علمى المحمرمأ ،يقول: تعرف النسبة وتهل  منهما ،ثم بعد  لك وه ا من تلبي  الشيطان ،الربا الصريح
ومممن شممروط التوبممة  ،وغمماب عنممه أن الممتهل  لنممما هممو مممن تمممام التوبممة ،علممى حممرب هللا ورسمموله ثممم تهلمم  منهمما

الممتهل   ،سمماهم وأ ممدم واسممتمر وتهلمم  ،وهممم يقولممون: يسمتمر ،والعممبم علممى عمدم العممود لليممه ،اإل ماع عممن المم نب
لفمن ممن شمرائك التوبمة التمي يتفمق عليهما أهمل العلمم  ،بمالتهل  يعنمي أن تمتم التوبمة ،لنما هو من بماب تممام التوبمة

وهمم ا لممه أثممره فممي بنمماء  ،وهممؤالء يقولممون: أبممدال سمماهم واسممتمر ،والعممبم علممى عممد العممود لليممه ،اإل مماع فممورال عممن المم نب
ومممن يسممتغني  ،ولممه أثمر فممي رد المدعول ،جسممد الشمه  وجسممد ممن يمولممه ممن نسمماء و راري ال  نممب لهمم ،ااجسماد

ويممد يديمه للمى السمماء يما رب يما  ،أو رف  موجود ممما يكمره ،دعاء هللا جل وعا في تحصيل مطلوب ،الدعاء عن
 نعم. ،رب أنى يستجاب له! نسنل هللا السامة والعافية

 طنلا: احسن هللا  لي .
اي  افار من منئة اال  سقنط من االجب  هللا   ،قنلالا: اللهعا اسول الهال تحريم الحال المتسملة  بنحة من حرم هللا

 للن المحال الالمحال ل . -واب هللا  اي  السام-القهلل ايت ان الليي  ،هلللال
ابممن القمميم رحمممه هللا أطممال فممي تقريممر همم ه المسممنلة وتحممريم الحيممل و كممر شمميء مممن الصممور التممي  ممال بهمما بعممض 

لحيمل شميء ال يهطمر علمى و كر ممن ا ،أطال في تقريرها في لغاثة اللهفان ،ممن يبيح الحيل المحرمة ،المفتونين
حتى أفتى بع هم من  ا   بها المسالك ولمم تجمد مفمر ممن بوجهما الم ي ال تريمده  ،تحايل على محرما  ،البال

حتمى تبينمي  ، مال لهما: ارتمدي ،انسمد  فمي وجههما اابمواب ،عجب  عن مفار ته ال بمالطاق وال بمالهل  وال بشميء
بمل  ،حيمل حيمل ،حتمى أتمى همؤالء فلقنموه لياهما ،ال يعمرف هم ه الحيلمةوأ سم ابن القيم أن الشيطان  ،ه ه حيله ،منه

 نعم. ،نسنل هللا السامة والعافية ،أفتى بعض أهل العلم بكفر من أفتى به ه الحيلة
 طنلا: احسن هللا  لي .

من منئة اال  سقنط من االجب  هللا  اي  افار  ،قنلالا: اللهعا اسول الهال تحريم الحال المتسملة  بنحة من حرم هللا
م  ال  اتب بوالرال  قهلل الل نح لمدن  للن المحال الالمحال ل . -واب هللا  اي  السام-القهلل ايت ان الليي  ،هلللال

  القهلل ايت  ن الوحنبة الهم سماله زاليًن. ، نن مقوالهلله التحاال ال حقيقة الل نح
ن  مال  ،ة اإلصماحال تففمي نيم ،لفمن ال تففمي ،و د يصمحب هم ا العقمد المسمتوفي للشمروط يصمحبه نيمة لصماح وا 

لفنمه نسمنل هللا السمامة  ،بعض أهل العلم أن المحلل منجور انه مصلح بمين بوجمين وينموي بم لك التوفيمق بينهمما
 والعافية ثب  اللعن في حقه ولو نوه اإلصاح. نعم.

 طنلا: احسن هللا  لي .



الل دنح القدهلل ايدت  دن الودحنبة م  ال  اتب بوالرال  قهلل الل دنح الودحيح لمدن  دنن مقودالهلله التحاادل ال حقيقدة 
حهللالن  ،من رالاه احمهلل دي مسلهلله ،الهلللال الانلي  اب تحريم اللالة ،والرال اللقهللالهم سماله زاليًن اللم الظرالا  لب 

اسالهلل ين  نمر حهللالن ايدال ب در  دن اس مد   دن  طدني يدن ايدي رردنح  دن ايدن  مدر رسدي هللا  لهمدن قدنل: 
الاتبلدالا  ،))  عا ظدن اللدنس بنلدهللالنر الالدهللرهم التبدنيلالا بنللالدةقالل: ي -واب هللا  اي  السام-سملت رسالل هللا 

(. الرالاه ايدال اعلنا البقر التر الا الجهنهلل دي سيال هللا الزل هللا يهم بسي دس اردل   لهم حتدب اراجلدالا هللادلهم (
نلي هللاالهلل يإسلنهلل وحيح  لب حاالال ين ءريح المورن  ن  سحنق ايي  يهلل الرحمن الخرسنلي ان  طدني الخرسد

 الهددعان ،يقددالل دددع ره -ودداب هللا  ايدد  السددام-حهللادد  ان لندلددًن حهللادد   ددن ايددن  مددر قددنل: سددملت رسددالل هللا 
لمن اخنل ان ال ي دالن اس مد  سدمل   ، سلنهللان حسلنن يءهلل احهللهمن اآلخر دممن رجنل اسالل دمئمة مءنهار الا 

ددإن  ،محفالظدًن  دن ايدن  مدر الاإلسدلنهلل ايدا ن لاحدهللاث اودسً  ،اال ان  طني لم يسمل  من اين  مدر ،من  طني
الامن  سحنق ايال  يهلل الرحمن دءاو رالب  ل  ائمة الموريان مال  ، طني الخرسنلي اقة مءهالر الحاالال  عل 

حاالال الالااث اليحاب ين ااالا الغارهم الل  طريق انلث رالاه السرن ين سهل حهللالن  يهلل هللا ين بءار قنل حهللالن 
ن  مر قنل: لقهلل اتب  االن زمنن المن ملن رجل ادرب الد  احدق  يهلل الرحمن ين محمهلل  ن لاث  ن  طني  ن اي

 (.))  عا ظن اللنس (: -واب هللا  اي  السام-اللقهلل سملت رسالل هللا  ،يهللالنره الهللرهم  من اخي  المسام
 هللا المستعان نعم. ،وما منا من أحد يره أنه أحق بديناره ودرهمه من أهيه ،لقد أتى علينا بمان، يقول ابن عمر

 احسن هللا  لي . طنلا:
عا ظددن اللددنس بنلددهللالنر الالددهللرهم التبددنيلالا بنللالددة ))  يقددالل:  -ودداب هللا  ايدد  السددام-اللقددهلل سددلمت رسددالل هللا 

(. الهدعا ايدا ن التر الا الجهنهلل الاتبلالا اعلنا البقر اهللخل هللا  ااهم عاًل ال الز   حتب اتالردالا اليرجلدالا  لدب هللادلهم (
 ان لاحهللاث اوًس الال  محفالظ.

الس ال  سئل  دن اللالدة دقدنل:  ن هللا ال اخدهللع هدعا ممدن حدرم هللا الرسدالل .  الانلث: من تقهللم من حهللاث الالهللل
 القهلل تقهللم ان هعا الافظ دي ح م المردالع.

 الهلللال الراب : من تقهللم من حهللاث اين  بنس من قالل : هعا ممن حرم هللا الرسالل .
 ين جلفر قنل حهللالن سلاهلل  ن ايي  سحنق  ن اللنلية.الهلللال الخنمس: من رالاه اإلمنم احمهلل قنل حهللالن محمهلل 

 اللنلية اال.....اللنلية. ،طنلا: احسن هللا  لي 
 ليه امرأل.

 طنلا: احسن هللا  لي .
 الرالاه حرا من حهللاث  سرائال حهللالي ايال  سحنق  ن جهللت  اللنلية.

 جدته جدته.
 طنلا: احسن هللا  لي .

 َجَدته.
 طنلا: احسن هللا  لي .



اللنلية يللي جهللال  سرائال دإلهن امدراال ايدي  سدحنق قنلدت: هللخادت  ادب  نئءدة ددي لسدالال دقنلدت: مدن   ن جهللت 
قنلت: دإلي  ،دقنلت: ين ام المؤملان هل تلردان زيهلل ين ارقم قنلت: للم ،حنجتفن دفنن االل من سملهن ام محبة

ل  اراهلل ان اييلهن دنيتلتهن ،بلت  جنرية لي يامنلمنئة هللرهم  لب اللطني بستمنئة هللرهم لقهللًا دمقيات  ااهن الهدي  الا 
وداب هللا -غسيب دقنلت: يئس من ءدريت الردئس مدن اءدتريت اياغدي زيدهللًا الد  قدهلل ابطدل جهدنهلله مد  رسدالل هللا 

ام  ل  سئل  لهن دقنلت: يدن ام المدؤملان اراادت  ،الادحمت ونحيتلن دام تتفام طاليسً  ، ال ان اتالا - اي  السام
داددالال ان  لددهلل  ،} دمددن جددنيه مال ظددة مددن رردد  دددنلتهب دادد  مددن سدداف  ت  ااهددن  ن لددم  خددع  ال راس مددنلي دتادد

الال سديمن  ن  نلدت قدهلل  ،المؤملان  امًن ال تستريا ديد  ان هدعا محدرم لدم تسدتجز ان تقدالل مادل هدعا بنالجتهدنهلل
 الان استحسل الررن اففر الهعا مل  اللفن زيهللًا ملعالر. ،قوهللت ان اللمل يحبي بنلرهللال

 الربا كفر. استحال ،كفر كفر
 طنلا: احسن هللا  لي .

اليحتمدل ان تفدالن  ،الهعا مل  اللفن زيهللًا ملعالر؛ سل  لم يلام ان هعا محرم اللهعا قنلدت: اياغيد  ،الان الررن  فر
 ،ديودار بملزلدة مدن  مدل حسدلة السدائة بقدهللرهن ،قهلل قوهللت ان هعا من الفبنئر التي يقنالم  امهن االاا الجهدنهلل

 يلمل ءائًن. دفمل  لم
نما من باب المقاصة. ،اصة يعني المقاصةالمق  لي  من باب اإلحباط وا 

 طنلا: احسن هللا  لي .
اللددال  نلددت هددعه مددن مسددنئل  ،ال اددب التقددهللارين لاجددزم ام المددؤملان يهددعا هلللاددل  اددب الدد  ال يسددال  ديدد  االجتهددنهلل

 -ي هللا تلدنلبرسد- ادب زيدهلل علد   لهدن  -رسدي هللا تلدنلب-االجتهنهلل الاللزاع يان الوحنبة لدم تطادق  نئءدة 
الال يقنل: دزيهلل من الوحنبة القهلل خنلفهدن؛ سن زيدهلل لدم يقدل: هدعا  ،دإن الحسلنت ال تبطل بمسنئل االجتهنهلل ، ل 

ال اادرًا مدن  ،الحتمنل سهال اال غفاة اال رجدالع ان لحداله ،حسل يل دلا  الدلل المجتههلل ال اهللل  اب قالل  الوحيح
التبد  الال سديمن ام اللدهلله دإلهدن هللخادت  ادب  نئءدة تسدتفتهن  يفلل الرجل الءديي الال يلادم مفسدهللت  ددإعا لبد  لد 

ددإن  ،الطايت الرجالع  لب راس منلهن الهعا اهللل  اب الرجالع  ن عل  اللقهلل اللم القل  ن زيهلل ال  اور  اب عل 
لمدن  نلدت هدي ودنحيت   ،قالن: ام اللدهلله لدم تدرال الحدهللاث ،قال: ال لسام ايالت الحهللاث دإن ام اللهلل زيهلل مجهاللة الا 

الهي من التنبلينت القهلل هللخادت  ادب  نئءدة الرالب  لهدن  ،امن اللنلية دهي امراال ايي  سحنق السييليال  ،القوة
الان اللنلية لم تختادق هدعه القودة  ،ايال  سحنق الهال ا ام يهن الدي الحهللاث قوة السينق اهللل  اب ال  محفالظ

هدن زالجهدن ميمدالن اللدم اللهدعا رالاهدن  ل ،يل يغاا  اب الظن غابة قالية وهللقهن داهن الحفظهن لهدن ،اللم تسلهن
الالفعا لم ي ن دنءيًن دي التنبلان دءاله دديمن  ،الههن الال سيمن  لهلل من يقالل: رالاية اللهللل  ن غاره تلهللال ل 

 ،-ودداب هللا  ايدد  السددام-ال ااددر مددلهم  ددنن اددرالن  ددن امدد  الامراتدد  مددن اخيددرهن بدد  ازالاج رسددالل هللا  ،بلددهللهم
حهللاث اين  مر العن  ،حرم اللالة -واب هللا  اي  السام- دهعه اررلة احنهللاث تيا ن ان رسالل هللا ،اليحتج ب 

الحهللاث  نئءة هعا الالمرسل ملهدن لد   ،الحهللاث الس الاين  بنس الهمن ممن حرم هللا الرسالل  ،دي  تغايظ اللالة
 من االادقهن القهلل  مل ب  بلإ الوحنبة الالساف الهعا حجة بنتفنق الفقهني.



لم ل ا أفتى بمقت اه أحد من أهل العلم المعتبمرين ال سميما ل ا كمان ممن المرسل ل ا شهد له العمل من  بل أهل الع
 نعم. ،يدل على أن له أصال  ،وأفتى به عوام أهل العلم كما يقول الشافعي ،الصحابة

 طنلا: احسن هللا  لي .
ايد  وداب هللا  - لد   دن الليدي  -رسدي هللا تلدنلب-الهلللال السنهللس: من رالاه ايال هللاالهلل من حهللاث ايي هريدرال 

 اللالامني دي تفسار قالالن. ،()) من بنع ييلتان دي ييلة دا  اال سهمن اال الررن (قنل:  -السام
ن  ،فه ا ال ي باع بمائة وعشرين واشتره بمائة لي  له لال الثمن اا ل ال ي هو المائمة ،أوكسهما: يعني أ لهما وا 

 نعم. ،أه  المائة والعشرين فقد أربى دهل في الربا
   لي .طنلا: احسن هللا

الدسدره ددي حدهللاث  ،الهعا هال الدعن رالاه احمدهلل  دن سدمن  ،احهللهمن ان يقالل: بلت  بلءرال لقهللًا ال ءرين لسائة
قدنل سدمن : الرجدل اييد   ، دن ودفقتان ددي ودفقة -وداب هللا  ايد  السدام-اين مسلالهلل قنل: لهب رسالل هللا 

الال  ،ال ادهللخل الرردن ددي هدعه الودالرالالهدعا التفسدار سدلاف دإلد   ،ديقالل: هال  اي لسئ ب عا الرلقدهلل ب دعا اليي 
لمن هي وفقة الاحهللال بمحهلل الاملان ،وفقتان هلن الالتفسار الانلي ان يقالل: اييل هن بمنئة  لب سلة  اب ان  ،الا 

)) دا  اال سدهمن اال الهال مطنيق لقالل :  ،اءتريهن مل  يامنلان حنلة الهعا مللب الحهللاث العن ال مللب ل  غاره
 ع الامن الزائهلل دارري.( دإل   من ان يمخالررن (

ويفتر ان  ،والصورل ااولى يبيعه بعشرل حالة أو بعشرين ،لفن ال يمن  أن يكون للحديث صور متعددل تندرث تحته
على  لك م  لبوم العقمد بنحمد الثمنمين غيمر معمين فهم ا ال يجموب بما شمكه ان العشمرل فمي مقابمل العشمرين تفمون 

 نعم. ،عينة حينئ  وهو عين الربا
 ا: احسن هللا  لي .طنل

( دإل   من ان يمخع الامن الزائهلل دارري اال الامن اسالل دي الن هال )) دا  اال سهمن اال الررن (الهال مطنيق لقالل : 
الهدال قدهلل  ،ددي ودفقة الاحدهللال ،دإلد  قدهلل جمد  ودفقتان اللقدهلل الاللسدائة ،اال سهمن اال مطنيق لوفقتان دي ودفقة

الهال اال س الوفقتان ددإن ايدب  ال  ،الال يستحق  ال راس منل  ،قوهلل يي  هللراهم  نجاة يهللراهم مؤجاة افار ملهن
الممدن  ،الالطبنقد   ااهدن -وداب هللا  ايد  السدام-دتهللير مطنبقة هعا التفسدار سلفنظد   ،اسفار  نن قهلل اخع الررن

 -وداب هللا  ايد  السدام-يءههلل لهعا التفسار من رالاه اإلمنم احمهلل  دن ايدن  مدر رسدي هللا  لهمدن  دن الليدي 
ال ن ساف الري . دجمل  يدان هدعان اللقدهللان ددي اللهدي؛ سن  دل ملهمدن ادؤالل  ،ب  ن ييلتان دي ييلةال  له

 الممن اهللل  اب تحريم اللالة حهللاث اين مسلالهلل اردل ... ، لب الررن؛ سلهمن دي الظنهر يي  الدي الحقيقة ررن
 وين البا يا ،وين

 بنقي اسث الرق. ،طنلا: احسن هللا  لي 
 لهم صلي على محمد.ال ،ال  ف على ه ا


